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 منافس ببعض البدنیھ واالتجاه نحو الحالة العالقة وصف ابعاد
  ید الھجومیھ بكرة المھاراتال

   حسین الد اقبال عبد.م  ساھرة رزاق كاظم .د.م.أ  أحمد اجود كاظم. د.م.أ
  

  ١١/١٢/٢٠٠٥: نشر  التاریخ قبول ؛ ٤/٩/٢٠٠٥: بحث  التاریخ تسلیم
  

  
  :بحث  الملخص

 العبین وان من المباشرة بین المواجهه التي تظهر فیها التنافسیهل العاب األید من التعد كرة
مهارة  القل نجاحا هو تماسكه اثناء تنفیذ االریاضي الریاضي عن المنتخب التي تمیز العب العواملال

 ى الالعب المهم جدا ان یدخل اللذا من. خصم الالنجاح خطة هجومیة او الحراز نقطة ضد
مفاجئة لذا  اللعب الذاتیة لیستطیع تحمل ضغوط ومجریات الكفایة ال منمنافسة باعلى قدر ممكنال

بدنیة لالعب واتجاهه  الحالة ال وهو وصف ابعدا االمعرفي العداد االبحث دراسة نوع من الیهدف
  .ید الهجومیة بكرة المهارات المنافسة في بعض النحو

  باحثون اللقد افترض
 مهــــارات المنــــافس یــــیعض البدنیــــة واالتجــــاه نحــــو اللــــةحا الوجـــود عالقــــة ارتبــــاط بــــین ابعــــاد وصــــف -

  .ید الهجومیة بكرةال
 .ید المنافس لالعبة كرة البدنیة واالتجاه نحو الحالة الوجود عالقة ارتباط بین ابعاد وصف -

 .ید المنافس لدى العبة كرة البدنیة واالتجاه نحو الحالة ال تاثیر ابعاد وصف -

بدنیــة  الحالــة الي باســتخدام مقیــاس كــل مــن وصــف ابعــادوصــف المــنهج البــاحثون ال لقــد اعتمــد
صدق  الــمنــافس والــذي اعــده محمــد حــسن عــالوي حیــث تــم اســتخراج معامــل التجــاه نحــو االومقیــاس

یـــد  الهجومیـــة بكـــرة المهـــارات الوالثبـــات لهـــا مـــن خـــالل تجربـــة اســـتطالعیة فـــضال عـــن اختبـــار بعـــض
  ).تهدیف-طبطبة-مناولة سوطیة(

 العبـة ١٣یـد وعـددهن  العراقـي بكـرة الوطني الـمنتخب الحث على العباتب اللقد شملت عینة
نتـائج  ال ، وبعـد جمـع٢٣/٨/٢٠٠٥ى  الـ٢٠فتـرة مـن  الخاصة بالبحث فـي المتغیرات الحیث تم قیاس

  :ى الباحثون الجاهز وقد توصل الحاسوب النتائج من خالل نظام الباحثون بتحلیل القام
) مرونـة-رشاقة-مطاولة-سرعة-قوة(بدنیة  الحالة العاد وصفوجود عالقة ارتباط قویة بین اب .١

  ).تهدیف-مناولة سوطیة(هجومیة  المهارات المنافس ببعض الواالتجاه نحو
 مـــع مهـــارة) مطاولـــة- ســـرعة-قـــوة(بدنیـــة  الحالـــة اللـــم توجـــد عالقـــة ارتبـــاط بـــین ابعـــاد وصـــف .٢

 .طبطبةال
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ـــین كـــل مـــن ابعـــاد وصـــف .٣ ـــاط ب ـــة بدن الحالـــة الوجـــدت عالقـــة ارتب ـــة(ی ـــین) الرشـــاقة والمرون  وب
 .طبطبةال

 . هجومیة المهارات المنافس وبین بعض التجاه نحو االوجدت عالقة ارتباط بین .٤

 منـــافس بالنـــسبة لـــبعض التجـــاه نحـــو االبدنیـــة كـــان اقـــوى مـــن الحالـــة الان تـــاثیر ابعـــاد وصـــف .٥
  .هجومیة المهاراتال

   
Correlation of Physical Case Description and Attitude 
towards Apposing Player with Some Attacking Skills  

in Handball. 
 

Assist. Prof. Dr Ahmed Gwad          
Assist. Prof. Dr Sahira Razak Kadhm        
Lecturer Aqbal Abd Al Hussain 

 
Abstract: 

Handball is one of competitory games that implies direct meeting 
face to face between players. Some factors that distinguish a sport teem- 
player from a less successful one is self- control during performing the 
skill to let an attacking plan be successful or to gain a score against the 
apposing player.  

So, it is very important for the player to join the competition with 
utmost possible self- efficiency in order to endure sudden pressure and 
incident through the game. Therefore the research aims at some sort of 
acknowledge preparation that is description of physical case dimension of 
the player and attitude to words competition with some attacking skills in 
handball.  

Research hypothesis: 
1. There is correlation between physical case description dimensions and 

attitude to words apposing player with some attacking skills in 
handball. 

2. There is correlation between physical case description and attitude to 
words apposing player.  

3. Effect of physical case description dimension and attitude towards the 
apposing player of a handball player. 

The researchers adopted the descriptive methods through using 
both measures of physical case description dimensions and attitude 
towards apposing player, prepared by M. H. Allawi, where coefficient of 
validity and reliability were extracted through survey experiment in 
addition to testing of some attacking skills in handball ( whip pass, 
tapping, targeting ). The research simple comprised thirteen Iraqi national 
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females' handball team players. Measure of certain variables of this 
research was done on Aug.20-23rd 2005. After collecting the results, the 
researchers analyzed through APSS and got the conclusions. Some of 
these conclusions are:- 
1. There is a strong correlation between physical case description 

dimension (strength, speed, endurance, agility, flexibility) and attitude 
to words apposing player with some attacking skills (Whip pass, 
targeting). 

2. There is no correlation between physical case description dimensions 
(strength, speed, endurance) with tapping skills. 

3. There is correlation between physical case description dimension 
(agility, flexibility) and a tapping.  

4. There is correlation between attitude to words apposing player and 
some attacking skills. 

5. The effect of physical case description dimension of female players 
was stronger than attitude to words apposing player in some attacking 
skills. 

  
  :بحث المقدمة وأھمیة ال.١

تــي تــؤثر بــشكل كبیــر علــى  التنافــسیة المواقــف ال مــندریاضــیة بمــا ال یعــ النــشطة األتزخــر
ریاضــة ومفهومهــا للتنــافس ،  التحــدیات والــضغوط جــزءًا الینفــصل عــن الالعــب اذ ان الشخــصیه

العـب تحـدیات وضـغوط سـواء  الي یواجـه فیهـاتنافـسي والتـ الریاضـیات الیـد واحـده مـن هـذه الوكـرة
تهدیف وٕانما  الالعب لیست قاصرة على الید بمفهوم التدریب ، فكرة المنافسة او قبلها أثناء الأثناء

 بدنیة في منطقة وسبطیة في الخصائص الهي حصیلة لمهارات فردیة ولیاقة وخطط فنیة ، وتأتي
بدنیـه  الخـصائص الجـسمیة مثـل القـدرة ال سـماتى ان الـحیـث یـشیر)) كراتـي(ذي افترضـه  الهرمال
 مـــدعمات الى جانـــب الـــریاضـــي الداء األ أنمـــا تقـــوم بالتـــأثیر علـــى)ســـرعة، رشـــاقة، وقـــوة ومرونـــة(
ى أعلـى حـد ممكـن  الـتحـدیات أولهـا كیفیـة وصـوله الید یواجه عدد من السلوكیة فأالعب في كرةال

 داء أثنـــاء األقـــدرة علـــى التـــي تولـــد لدیـــه النیـــهبد الجـــسمیه بإبعادهـــا ، لإلحـــساس بذاتـــه القـــدرة المـــن
منافسه وفي غیابها یتولد لدیـه سـلوك  المتوقعه أثناء سیر المفاجئه او النفسیه المواقف والضغوطال

ـــمواقـــف أبرزهـــا النفـــسي اســـتجابة لهـــذه ـــافس ،  ال باالتجـــاه نحـــوىعـــدواني او مـــا یـــسم السلوك ال من
 ریاضــــي والتــــي تتعــــارض مــــع المجتمــــع التواجــــهتــــي  المــــشكالت الوللوقــــوف لمواجهــــة واحــــده مــــن

هتمـام  االى الـمتقدمـة الدول الـحدیثـة فـي الدراسـات التجـات التربویة واألخالقیة للریاضـة الهدافاأل
متافـسة حیـث ینبغـي ان  الالعـب كجـزء مـن برنـامج مـا قبـل البدنیـة مـن قبـل الحالة البابعاد وصف

ریاضــي علــى ان یتوقــف  التقنیــة بــسیطة تــشجعال ریاضــي مراقبــة داخلیــة للمثیــر وهــذه الیكــون لــدى
 نطاق الفترة یسال نفسه اذا كان مستوى لیاقته في اللحظات لیقرا اشارات جسمه وعقله وخالل هذه
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بحــث فــي دراســةعالقة أبعــاد  الســالیب مــن تغتیــر جــاءت أهمیــة االى بعــض الــمثــالي وهــل یحتــاجال
یـــد  الهجومیـــة لالعبـــة كـــرة المهـــارات العـــضمنـــافس بـــأداء ب البدنیـــه واالتجـــاه نحـــو الحالـــة الوصـــف

العبــین  التــي تــساعدهم فــي تحدیــد ســلوك الســس األتــدریب لوضــع العــاملین فــي مجــال اللمــساعده
  منافسه الأثناء
  
  :بحث المشكلة ٢-١

العبین  الحتكاك بصورة واضحة بین االتنافسیة والتي فیها الریاضات الید من التعد كرة
 بدایة ضرورة المدرب ومنذ الهداف لذایراعي االجراء من االةهجمومی الخطط الاثناء تنفیذ

 تي تمیز العب العوامل المن" بحاث  االبدنیة والمهاریه لالعب حیث یشیر الهتمام بالقدراتاال
 مخنتبفي تنفیذ الذي یبدا به العب ال))بثاتال((تماسك  القل نجاحا في االریاضي المنتخبال
 رشید التي التوجبهب الخطوط التماسك حیث الجزءالهام في هذاال داء هو االمهارة ویعد روتینال
  : نجاح  الریاضي في طریقال

العب  العتقاد االذات كمرادف التي تقوم على فكرة كفایة الوباالعتماد على نظریه باندورا
خماس وثقة  التنافنیس الموقف البانه كف ویستطیع انجاز مهمة ما بنجاج واقتدار حیث یدخل

 تجاه نحو االمنافسة من خالل ربطة بمتغیرین اخرین هو البحث في دراسة الكلهجاءت مش
العب على  التي تساعد الصله الید للتعرف على الهجومیة بكرة المهارات المنافس واداء لبعضال

نفسیة والبدنبة  المنافسة والجوانب الالعبه والذي یرتبط بفهم طبیعة المتكامل التطور الایجاد
  .موضوع  البحث في هذا الالداء فضالعن عدم وجود دراسة مشابهةل اوالمهاریة

  
  بحث  ال اھداف٣-١

  تعرف على  الى البحث الیهدف
 منتخــب الیــد لالعبــات الهجومیــه بكــرة المهــارات البدنیــه بــبعض الحالــة العالقــة أبعــاد وصــف .١

  عراقي  الوطنيال
 وطني الـمنتخـب الیـد لالعبـات الهجومیـه بكـرة المهـارات المنـافس بـبعض التجاه نحـو االعالقة .٢

 عراقيال

 ید الالعبه كرة المنافس لدى البدنیه باالتجاه نحو الحالة العالقة ابعاد وصف .٣
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  :بحث ال فروض٤-١
 مهــارات المنــافس بــبعض البدنیــه واالتجــاه نحـو الحالـة ال وجـود عالقــة ارتبــاط بـین أبعــاد وصــف.١

  اقي عر  الوطني المنتخب الید لالعبات الهجومیة بكرةال
  ید  المنافس لالعبه كرة البدنیه واالتجاه نحو الحاله ال وجود عالقة ارتباط  بین ابعاد وصف.٢
  ید الالعبه كرة المنافس لدى البدنیه واالتجاه نحو الحاله ال تاثیر ابعاد وصف.٣
  
  :بحث المجاالت ٥-١
  ید العراقي بكرة الوطني المنتخب الالعبات: بشري  المجال ال-
 بغداد / ریاضیه للبنات  التربیه الكلیه: مكاني ال مجال ال-

 ٢٠/٢٣/٨/٢٠٠٥: زماني المجال ال-

  
  مصطلحات  ال تحدید٦-١
ضرر  الــیــذاء او ایقــاع اإلســلوك موجـه ومقــصود ضــد فــرد أخـر بهــدف": منــافس  التجـاه نحــو اال-

  )١٥:٢٠٥ ("خرین اآلمع
ابعــاد بدینــه تمكلنــه مــن خلــق ثقــة مــن عــب علــى تقــدیر مایمتكلــه مــن  االقــدرة": بدنیــه  الحالــه ال-

  "مراد منه الحركي الجباو  الحركي او العمل التحقیق

  
  : ة والمشابھةنظری الدراسات ال-٢
  :نظریة الدراسات ال١-٢
  :منافس  التجاه نحو اال ماھیة١-١-٢

نـسان  اإلعتـداء االتـي مثلـت صـورة الخلیقة ومنذ قصة قابیل وهابیل العداء مع نشأة النشأ
جمـــاعي ویخـــذ إشـــكال  الفـــردي او النـــسان وحتـــى یومنـــا هـــذا وهـــو یتمثـــل باالعتـــداء اإلأخیـــهعلـــى 

 وسائل ووضع البحث عن كافة الى النسانیه والمجتمعات ، مما ادى االمتعددة ویشكل خطرا یهدد
  )١:١٤٠(رهیب  السلوك التي تحد من خطر هذا القوانین واللوائحال

بأنفعاالت عدیـده كالغـضب والحقـد واإلحبـاط ) عدوانال(منافس  التجاه نحو االیقترن سلوك
عتــداء ،  االى مــن یقــع علیــه الــنظــر النفــسي دون الفــرد اســتعادة توازنــه ال، وهــو وســیله یحــاول بهــا

 عتـداء علـى مـصدر االوقـد یكـون. یـه  الخیال بالنسبه الواقع او القیام به في اللذلك فالمناص من
  )٩:٥٩(ذات  الحباط   مباشرة او یرتد علىاال

منـافس الیـؤدي  التجـاة نحـو االتعبیر عن سـلوك الى ان الدراسات العدید من الوقد اشارت
  توتر  الدافع وخفض الى خفض قوة مما یتناقض ونظریة البالضرورة
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 سلوك علــى انــه ســلوك مــتعلم امــا مــن خــالل الــوعلیــه ظهــرت اتجاهــات أخــرى فــسرت هــذا
ذي یثاب صـاحبه  العدواني السلوك الى ان الدله تشیر االتقلید ، كما ان المالحظة او من خاللال

  )١٦:٣(خرین  اآلعلیه یكون اكثر عرضه للتقلید من قبل
اذ ) كالیـن- ادلـر–فرویـد (منافس على انـه سـلوك مـوروث  التجاه نحو االكما فسر سلوك

 ى اخــتالل الــبــشریه یــؤدي النفس الــعــدواني مــوروث فطــري فــي السلوك الــعلمــاء ان الاعتبــر هــؤالء
  )١:١٩١(كیانه وتدهوره وعلیه فهو سلوك غریزي 

 سلوك فــي عدمــه فعنــدما یكــون الــجتماعیــه للفــرد دورًا فــي ظهــور هــذا االحالــة الكمــا تلعــب
ســتثاره واالســتجابه  االى الــفــرد عــضوا فــي مجموعــه متماســكه فــان أي اعتــداء علیــه یقــوم بدفعــهال

  )٣:٤٤٣(بعنف مبالغ فیه 
 عمل باالسلوب الجماعیه فانها تفرض على ممارسیها اللعاب االید من الوبما ان لعبة كرة

خـصم  الذي یتطلـب مواجهـه الـمـر االخـصم الى مرمـى الـكـره والوصـول الفرقـي لنقـل الجماعي اوال
هــدف ممــا یــسهم فــي ظهــور   الكــرة او اصــابة الحــصول علــى الواالحتكــاك بــه والــصراع معــه بغیــة

تي  الحكام العتراض على قرارات االجهود او العالمنافس فضال عن ردود اف التجاه نحو االسلوك
  العبین التتسبب بشكل او بأخر بالتصرف بعدائیة من قبل

  
  ) ١٦-١١ : ١٢() العدوان(منافس  التجاه نحو اال انواع سلوك١-١-١-٢

سلوك  الـهدف من هـذا المنافس من خالل التجاه نحو االى سلوك النظر الباحثون الحاول
 عـدواني وبنـاء علـى ذلـك تـم تقـسیم انـواع المعتدى من نتیجـة قیامـة بالـسلوك الالعب الاو مایتوقعه

  : ى المنافس التجاة نحواال
لــم واالذى مثــل  االمنــافس الهــداف الالعــب الالعــب اصــابة الوهــو محاولــة: عــدائي  العــدوان ال.١

  رض  االید اصابة منافسه او دفعه للسقوط على الكرة محاولة العب
تعزیـز  الحـصول علـى المنـافس بهـدف الالعـب الالعب اصابة المحاولة  : يیلو س العدوان ال.٢

یـــد  المـــدرب مثـــل قیـــام العـــب كـــرة الجمهـــور او رضـــا زمالئـــه او اعجـــاب الوالتـــدعیم كتـــشجیع
جمهور له ان  المرمى للحصول على تشجیع التصویب على الباعاقة عنیفة لمنافسة لمنعه من

ذي یتمیــــز  الــــریاضــــي المجــــال الا والحــــد منهــــا فــــيسلوك یجــــب محاربتهــــ الــــنــــوعین مــــن الكــــال
 نـــوعین مـــن النظیـــف فـــي ظــل قـــوانین ثابتــه ومعروفـــه تـــدین هــذان الشریفه واللعــب الـــبالمنافــسه

  .سلوك وتعاقب علیهما ال
ــ.٣ ــنــوع مــن: جــازم السلوك ال منافــسه والــذي  الالعــب اثنــاء اللفظــي یقــوم بــه البــدني او السلوك ال

فــوز ولــیس یهــدف  الخــاص باللعبــه لتحقیــق القــانون الفــاح فــي اطــاریتمیــز بــالقوة والتــصمیم والك
  تدعیم بل هو لعب رجولي مشروع  الحصول على الخصم او ایذائه او الاصابة
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  :بدنیھ  الحالة الوصف
 صفات الـالعـب حـول مایمتلكـه مـن الذاتي من قبل التعبیر البدنیه هو الحالة الان وصف

 موضــوعي مــن قبلــه الذاتي الــخبــرة ومــستوى وعیــه واالدراك العلــىتعبیــر اوًال  البدنیــة ویعتمــد هــذاال
 داء االبدنیـه علـى ضـوء امكانیتـه فـي الذي یمكنه من امكانیـة تقیـیم نفـسه او تقیـیم مـستوى لیاقتـهال
 وحدات المهاري للعبه فضال عن تقیمه لنفسه في ضوء مستوى لیاقته اثناء قیامة بالتدریب خاللال
تعبیــر دون خــوف او  الالعــب بنفــسه وصــراحته فــي الباالســاس علــى ثقــةتدریبیــه ویعتمــد ایــضا ال

صراحه  الــبدایـة علـى الالعـب منــذ المربـي فــي تعلـیم المـدرب او المجاملـه للوضـع ویتـأتى مــن دور
 طریقـــه مـــن اللعبـــه وتعـــد هـــذه الراجعـــه بكافـــة انواعهــا وحـــسب التغذیـــة التقیـــیم عـــن طریـــق الوكیفیــة

 العــب فــي الكبــر للمــتعلم او االدور الــمــدرب فــي اعطــاء العلــم اوم التــي تــساعد الحدیثــه الطــرقال
عقبـات وان یكـون فعـاًال ولـیس متلقیـًا دائمـًا وهـذا یـؤدي  التـدریب وتجـاوز العتماد على نفـسه فـياال

  بیـنهم فـيةمـساف المدرب والالعـب وتقریـب المعلم والمتعلم او الثقه بین الى غرس الحال البطبیعة
  مراد بلوغه  الوصول للهدف السبیل

  

  :بحث ال اجراءات-٣
  :بحث  ال منھج١-٣

  بحث  الوصفي لمالئمته وطبیعة المنهج الباحثون الاستخدم
   :بحث ال عینة٢-٣

یـد للنـساء وبلـغ عـددهن  العراقـي فـي كـرة الوطني الـمنتخـب البحث بالعبـات التمثلت عینة
 لتواء فـي االاستخراج معاملعینة تم  ال ولغرض تكافؤ ،سنة فما فوق) ١٦( العبه لالعمار) ١٣(
عینـــه فانهـــا تعـــد  التجـــانس الیوضـــح ذلـــك امـــا بالنـــسبة) ١(خاصـــه بالبحـــث والجـــدول  المتغیـــراتال

  . وطني  المنتخب المتجانسة النها تمثل العبات
  )١(جدول ال

  بحث العینة في متغیرات التكافؤیبین 
  التفلطح  االنحراف  الوسیط  المتغیرات

  ٠.٤٩  ١.٠٣٧  ١٩.٠٧٦  قوة عضلیه
  ٠.٠٢٤  ٢.٢٧٨  ١٨.٧٦٩  التحمل
  ٠.١٩٢  ١.٣٣  ١٨.٥٣٨  السرعة
  ٦.٩٣٧  ٣.٥٢٤  ١٧.٣٨٤  مرونه

 ابعاد وصف
 حالهال
  هبدنیال

  -٠.٢٧٣  ٢.٣٧٥  ١٨.١٥٣  رشاقة
  ١.٠٤٨  ٩.٧٢٨  ٧١.١٥٣  منافس الاالتجاه نحو

  -١.٤٩١  ٢.١٤٢  ٢١.٣٨٤  سوطیه الالمناوله
  -٠.٦١٨  ١.٠٠٠  ٢٤.٠٠٠  الطبطبه

  ١.٠٣١  ١.٨٤٦  ٢١.٠٧٦  التصویب
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   :بحث ال ادوات٣-٣
  :منافس  التوجھ نحو ال مقیاس١-٣-٣

والــذي أعــده محمــد ) ریاضــي الالعــدوان(منــافس  التجــاه نحــو االبــاحثون مقیــاس الاســتخدم
فقـــــــرات  الفقـــــــرات ســـــــلبیة هـــــــي) ٧(فقـــــــره منهـــــــا ) ٢٤(مقیـــــــاس مـــــــن  الحـــــــسن عـــــــالوي ، یتـــــــألف

 جابــــات وفــــق مقیــــاس خماســــي اإلابیــــة ، تحتــــسبفقــــرات ایج الوبقیــــة) ٢،٥،٨،١٢،١٦،٢١،٢٤(
تـي  الالعبـه الى الـمقیـاس تـشیر العالیـة علـى الوالدرجـة) دائمًا ، غالبًا، أحیانا ،نادرًا، ابـداً (تدریج ال

  خشونة والعدوان الیغلب علیها طابع
  
  :بدنیھ  الحالھ ال مقیاس وصف٢-٣-٣

ل محمـــد حـــسن عـــالوي ، معـــد مـــن قبـــ البدنیـــة الحالـــة البـــاحثون مقیـــاس وصـــف الاســـتخدم
 كـــل بعـــد )رشـــاقه المرونـــه، السرعه، الـــتحمـــل، العـــضلیه ، القـــوةال(ابعـــاد ) ٥(مقیـــاس مـــن  الیتـــألف

 ٧ ، ٢١ ، ١،١١(عبـارة نـصفها سـلبیه ) ٣٠(ختبار یتألف مـن  االعیبارات ، أي ان) ٦(تقسیمه 
 ، ویــتم خــر عبــارات ایجابیــه اال والنــصف)٢٥ ،١٥ ،٥ ،٢٩ ،١٩ ،٩ ،٢٣ ،١٣ ،٣، ٢٧ ،١٧،

تطبق بدرجـة كبیـره جـدا ، بدرجـة كبیـره ، * (تدریج  الجابات في ضوء مقیاس خماسي االاحتساب
  )٢١:١١ ()بدرجة متوسطة، بدرجة قلیله، بدرجة قلیله جدا

  
  )٣٦:٦(: ید  المھاریھ بكرة الختبارات اال٣-٣-٣

  تالیه  الختبارات االید تم اعتماد المهاري بكرة الداء االلقیاس مستوى
  :ثا) ٣٠(حائط  الكرة على الاختبار تمریر واستالم. ١
  حائط التمریر على ال قیاس سرعة:ختبار  االالغرض من -
  حائط مستو، ساعه ایقاف ) ٥( كرة ید :االدوات  -
حـــائط  الى الـــكـــرة الحـــائط وتقـــوم بتمریـــر المـــن)  م٣(مختبـــره علـــى بعـــد  ال تقـــف:داء  االوضـــع -

  محدد الزمن الممكن فيتمریر الكثر عدد  الواستمرار
  ثا)٣٠(محدد الزمن التمریرات في ال تحسب عدد:التسجیل  -
  )  ٣٦٣: ٦(:  )م٣٠(مستمرة في اتجاه متعرج مسافة  الطبطبه ال اختبار.٢
  طبطبه  ال قیاس مستوى مهارة:ختبار  االغرض من ال-
  شواخص ، كرة ید، ساعة ایقاف ) ٥ (:دوات  اال-
مـسافة بـین كـل شـاخص  الرض فـي خـط مـستقیم ، األ شـواخص علـى)٥( تثبـت :داء  االوضع -

مختبره خلف  الول ، كقف االشاخص المن) م٣(بدایه والنهایه على مسافة  الویرسم خط) م٣(
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شواخص ذهابا  الجري على شكل متعرج بین الكرة مع الشارة تقوم بطبطبة اإلبدایة وعند الخط
  نهایه  الوایابا حتى تعبر خط

 مختبـــره لخـــط البـــدء حتـــى تخطـــي المـــسجل ذهابـــًا وایابـــًا مـــن لحظـــه الزمن الـــحـــسب ی:التـــسجیل -
  نهایة ال

  )٢٢ :٧: ( )ثا٣٠(ید  التصویب بكرة الاختبار. ٣
  تصویب  ال قیاس دقة:ختبار  االالغرض من -
  ید ، حائط مستو، ساعة ایقاف  الكرة) ٥ (:االدوات  -
) سـم٤٠(مرسـوم علیـه دائـرة قطرهـا  الحـائطال مـن) م٣(مختبره على بعـد  ال تقف:داء  االوصف -

دائرة لمحاولة لمس  الرض ، وتقوم بالتصویب على االعن مستوى سطح) م١.٥(وعلى ارتفاع 
  ) ثا٣٠(منتصفها وذلك في زمن قدرة 

ـــسجیل  - ـــمـــرات ال تحتـــسب عـــدد:الت ـــتـــصویب فـــي منتـــصف الصحیحه فـــي ال ـــدائرة فـــي ال  زمن ال
  ) ثا٣٠(محددال

  
  :ة لالختبارات علمی السس اال٤-٣

 عتمـــــاد االتـــــمالمهاریـــــة واالختبـــــارات  الزمـــــة لتطبیـــــق الســـــس والـــــشروط االالجـــــل تحدیـــــد
  تالیه  الجراءاتاال
خبـــراء  التـــي تـــم اســـتخدامها ، تـــم عرضـــها علـــى المقـــاییس واالختبـــارات الللتحقیـــق مـــن صـــدق .١

 صدقالـ بحـث ، أي تـم اسـتخدام اللتحدید صالحیتها ومالئمتهـا لمـستوى عینـة* والمتخصصین
مهاریــه ونـسبة اتفــاق  البحــث واالختبـارات الخبـراء علــى مقیـاس الظـاهري وقــد حـصلت موافقــةال

٩٤% ٨٠%  
 ختبار والتناسق بین اجزائه فقد تـم ایجـاد االى درجة استقرار الفیما یتعلق بالثبات والذي یشیر .٢

یقـه مـرتین علـى ختبار وذلك بتطب االمهاریه بطریقة اعادة البحث واالختبارات الثبات لمقیاسال
رتبـــاط  االرئیـــسیه ، تـــم احتـــساب معامـــل التجربـــة الالعبـــات مـــن خـــارج) ٣(عینـــة مؤلفـــه مـــن 

) ٠.٠٥(داللــه  القــیم كانــت معنونــه عنــد مــستوى التطبیــق وتبــین ان الللــدرجات فــي) بیرســون(
ثبـات مؤشـرا لـصدق  التربیعـي لمعامـل الجـذر الثبات وثم اسـتخراج المعاملیبین  )٢(والجدول 

 خبراء  الختبارات والمقاییس مضافا انها خضعت لتقویم االهذه
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  )٢(جدول ال
  بحث الصدق والثبات لمتغیرات المعاملیبین 

  االنحراف  الوسیط  المتغیرات
  ٠.٨٢  ٠.٧٢  قوة عضلیه

  ٠.٨٩  ٠.٧٩  التحمل
  ٠.٩٨  ٠.٩٧  السرعة
  ٠.٩٥  ٠.٩٠  مرونه

ابعاد وصف 
الحاله 
  البدنیه

  ٠.٨٥  ٠.٧٢  رشاقة
  ٠.٩٤  ٠.٨٨  منافس التجاه نحواال

  ٠.٨٥  ٠.٧٢  سوطیه الالمناوله
  ٠.٩٢  ٠.٨٥  الطبطبه

  ٠.٩٨  ٠.٩٦  التصویب
  
  :نتائج ومناقشتھا  العرض -٤

  وقد تم تحلیل نتائج عالقـة  sspsجاهز  الحاسوب النتائج باستخدام نظام اللقد تم تحلیل
  ید  الهجومیه بكرة المهاراتل امنافس ببعض البدنیه واالتجاه نحو الحاله الابعاد وصف

  )٣(جدول ال
  منافس لالعبات  البدنیه واالتجاه نحو الحاله الرتباط بین وصف اال معاملیبین 

  ید الوبعض مهارات كرة
وصف الحالة 

  البدنیه
قوة 

االتجاه نحو   رشاقه  مرونة  سرعة  التحمل  عضلیه
  المنافس

المناوله 
  تصویب  طبطبه  السوطیه

*٠.٨٨٩    قوة عضلیه
*  

٠.٨٧٣*
*  

٠.٤٢٤  
٠.٩٠٨*
*  

٠.٨٥٧*
*  

٠.٨٤٨*
*  

٠.٢٤١-  
٠.٨٢٣*
*  

      التحمل
٠.٩٥٢*
*  

٠.٤٨٩  
٠.٩١٦*
*  

٠.٩١١*
*  

٠.٩٠٧*
*  

٠.٣٦٦-  
٠.٨٩٦*
*  

  ٠.٥٣٩        سرعة
٠.٩٤٨*
*  

٠.٩١٤*
*  

٠.٨٨٦ 
**  

٠.٤٣٩-  
٠.٨٦٨*
*  

  *١٥٦٤  *٠.٥٨٢  *٠.٥٦٠          مرونة
٠.٧٣٣*
*  

٠.٧٤٢*
*  

            رشاقه
٠.٨٤٦*
*  

٠.٨٨٨*
*  

٠.٥٦١*  
٠.٨٥٢*
*  

االتجاه نحو 
  المنافس

            
٠.٨٧٧*
*  

٠.١٩٧  
٠.٩٢٧*
*  
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المناوله 
  السوطیه

              
٠.٤٦٧-
**  

٠.٨٧٧  

  ٠.٢٢٩                  الطبطبة
                    التصویب

  : ان هناك عالقه ارتباط مابین ) ٣(جدول  الولى یبین االفرضیة اللتحقیق
  :ید ال بكرةمهارات البدنیه لالعبات وبعض الحاله ال ابعاد وصف.اوال  
 ٠.٨٤٨سوطیه حیـث بلغـت قیمـة  الـعـضلیه والمناولـه القـوة الهناك عالقة ارتباط معنویه قویه بین .١

 طبطبـــه حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل العـــضلیه ومهـــارة القـــوة الكمـــا انـــه تـــم توجـــد عالقـــه ارتبـــاط بـــین
 والتصویب عضلیه القوة الفي حین كان هناك عالقه ارتباط معنویه قویه بین) -٠.٢٤١(رتباط اال

ریاضي یكون  الان قوة: مما سبق یتوضح للباحثین ) ٠.٨٢٣(رتباط  االید بلغ قیمة معامل البكرة
ى طاقـه  الـكامنـه الكیمیاویه او الطاقه ال عضلي عن طریق تحویل–عصبي  النظام المصدرها في

 اءیـــد اثنـــ الالعـــب فـــي كـــرة الوهنـــا یخـــضع) مهـــارة(الداء واجـــب معـــین ) عـــضله التقلـــص(حركیـــه 
مناوله  الحركي ، ففي مهارة الواجب المهارة او المناسبة مع العضالت الى تحسین عمل التدریبال

 طبطبه ،  القوة بشكل اكبر من مهارة الى الالعب الوالتصویب یحتاج

سوطیه حیــث بلــغ قیمـــة  الــمناولــه التحمــل وبــین الوجــد ان هنــاك عالقــة ارتبــاط معنویــه قویــه بــین .٢
رتبــاط  االتحمـل والطبطبـه حیـث بلــغ قیمـة معامـل ال عالقـه معنویـه بــین فـي حـین لـم توجــد٠.٩٠٧

تحمـــل والتـــصویب حیـــث بلـــغ قیمـــة  ال بینمـــا وجـــد ان هنـــاك عالقـــه ارتبـــاط قویـــه بـــین)٠.٣٦٦ -(
 سریع ذهابـا وایابـا الحـراز اكبـر عـدد مـن الـتحمـل الى ان الـبـاحثون المما سبق یتوصـل) ٠.٨٩٦(

 تحمـل لــه عالقـه وطیــده للتـدریب علــى مهــارة ال وهنــا نجــد انمحــدد للـشوط الزمن الـهـداف خــاللاال
ى  الـسبب هنـا الـطبطبـه ویمكـن ارجـاع السوطیه والتهدیف لكنه یقـل عنـد اسـتخدام مهـارة المناولهال

 .مهارة لعدم اضاعة وقت واستغالله للمناوله وللتهدیف  القله استخدام هذه

سوطیه حیـث بلغـت قیمتـه  الـمناولـه ال ومهـارةسرعه الـوجد ان هناك عالقه ارتباط معنویه قویه بین .٣
 طبطبـه حیـث بلـغ قیمـة معامـل السرعه ومهـارة الـ بینما لم توجد عالقه ارتبـاط معنویـه بـین٠.٨٨٦

تــصویب  السرعه ومهــارة الــمــن حــین وجــدت هنــاك عالقــه ارتبــاط قویــه بــین) ٠.٤٣٩ -(رتبــاط اال
 هامــة للیاقــه الساســیه االمكونــات السرعه هــي احــد الــممــا ســبق نجــد ان) ٠.٨٦٨(حیــث بلــغ قیمــة 

 یـد الویحتـاج العبـة كـرة) ٥.٢٥٤(قدرة علـى اداء حركـة معینـة بأقـصر وقـت ممكـن  البدنیه وهيال
 عالقـه الوقت الداء هجوم سریع ومـنظم وهـادف لـذلك ظهـرت المهارات واستغالل الى سرعة اداءال
مهــارة  الواجـب او ال قـصر زمـن اداءسوطیه والتـصویب الن كلمـا الـسرعه والمناولـه الـمعنویـه بـینال
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خـصم وتمكـن مـن اداء هجـوم سـریع نـاجح  الالعـب الالعب من اختبـار زمـن رد فعـل الكلما تمكن
ملعــب او عنــد تغیــر  الحیــان للتهدئــه فــي االطبطبــه تــستخدم ولكــن فــي اغلــب الفــي حــین ان مهــارة

 خطة 

كذلك وجدت ) ٠.٥٦٤( بلغ قیمته مرونه والمناوله حیث الوجد ان هناك عالقه ارتباط معنویه بین .٤
كـذلك )٠.٧٣٣(رتبـاط  االمرونـه والطبطبـة والتـصویب حیـث بلـغ معامـل العالقه ارتباط  قویة بین

 یحتــاج العـب كــرة) ٠.٧٤٢(مرونـه والتــصویب حیـث بلغــت   قیمتـه  الوجـدت عالقــة ارتبـاط  بــین
 ه والتـي یمتـاز باالحتكــاكلعبــ الخاصـه لهـذه الصــابات االمهـارات بـشكل جیــد بعیـد عـن الیـد الداءال
تــي  الحركــه الدینامیكیــه وهــي مــدى المتحركــه او المرونــه المرونــه یــدعى الى نــوع مــن الــجــسمانيال

 )١٠١:٤(قصوى  الیه اثناء اداء حركة تتم بالسرعه الوصول التحرك العضو الیستطیع

لــــغ قیمتــــه سوطیه حیــــث ب الــــرشــــاقه والمناولــــه الوجــــد ان هنــــاك عالقــــة ارتبــــاط معنویــــه قویــــه بــــین .٥
رشــــاقه والطبطبـــه حیـــث بلغـــت قیمتــــه  الكمـــا وجـــدت عالقـــة ارتبــــاط معنویـــه قویـــه بـــین) ٠.٨٨٨(
) ٠.٨٥٢(رشاقه والتصویب حیث بلغت قیمتـه  الكذلك هناك عالقة ارتباط معنویه بین) ٠.٧٦١(

 خبـرات واالمكانیـات الرشاقه یتجـسد مـن خـالل مختلـف الالعب لالتجاه رئیسي لبعد الان استیعاب
 بـصوره تمكنــه مــن اداء )الالعــب(حركیـه عنــده  الخبــرات الى زیـاده الــجدیــده والتـي تــؤدي الحركیـهال

  مهارات بشكل انسیابي ودقیق  الكافة
  
  :ید المهارات بكرة المنافس لالعبات وبعض التجاه نحو اال .ثانیاً 

 همناولـــ المنـــافس ومهـــارة التجـــاه نحـــو االوجـــد ان هنـــاك عالقـــه ارتبـــاط معنویـــه قویـــه بـــین
منـافس  التجـاه نحـو االفي حـین لـم توجـد عالقـه ارتبـاط بـین) ٠.٨٧٧(سوطیة حیث بلغت قیمته ال

كذلك وجد ان هناك عالقه ارتباط ) ٠.١٩٧ -(رتباط  االطبطبة حیث بلغت قیمة معامل الومهارة
بـاحثون  الیتوصـل) ٠.٩٢٧(تـصویب حیـث بلغـت قیمتـه  المنـافس ومهـارة التجـاه نحـو االقویه بین

  :ى  البقمما س
ید والتي  المهمة في كرة الهجومیه المهارات السوطیه والتهدیف احدى المناوله التعد مهارة

مهاریــه بحیــث  القــدرات المــدرب علــى تطــویر النقــاط لــذلك یحــرص التعتمــد احــراز اكبــر عــدد مــن
حركیــه وعنــد ضــعف مــستوى اداءه  الداء االشــتراك بالمنافــسه افــضل حــاالت االالعــب عنــد الیكــون

عدوانیـه وهنـاك اســباب  الى الــلعـب او تهدیــده بـالتوقف ممـا یـؤدي الى ابعــاده عـن الـؤدي بالمـدربیـ
نتـائج فــي نهایــة  النهائیـه او تقــارب المنافــسه العدوانیـه فیهــا فـي حالــة الى ظهــور الــاخـرى قــد تـؤدي

  منافسه  الوقت
  )) ٤((جدول رقم  الثانیه نرى في الفرضیه الولتحقیق
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 تحمـل، العـضلیه ، القوة البدنیه الحاله الط معنویه قویه بین ابعاد وصفان هناك عالقه ارتبا -
و ) ٠.٨٥٧(رتبــاط  االمنــافس حیــث بلغــت قیمتــه معامــل التجــاه نحــو االسرعه والرشــاقه مــعالــ
توالي ووجدت عالقه ارتباط معنویـه للمرونـه ولكـن  العلى) ٠.٨٤٦(و) ٠.٩١٤(و) ٠.٩١١(

یتـضح ) ٠.٥٨٢(رتبـاط  االفس حیـث بلغـت قیمـة معامـلمنـا التجـاه نحـو االبشكل اقل قوة مـع
  -:مما سبق 

منــافس حیــث تكــاد  التجــاه نحــو االبدنیــه مــع الحالــه الان هنــاك عالقــه وثیقــه بــین ابعــاد وصــف -
  عالقه تكون متعاكسه احیانا او طردیه احیانا  الهذه

 عالیــــه بدنیــــه الذین یتمتعــــون بدرجــــة عالیــــه مــــن لیــــاقتهم الــــالعبــــین النتــــائج ان الوتظهــــر
لــذین لــم ینــالو تــدریبا كافیــا والیتمتعــون بحالــه  السلوك ، مقــارنتهم بــاقرانهم الــیظهــرون قــدرًا اقــل مــن

 مــدرب علــى تطــویر الهمیــه ان یحــرص االمهاریــه فمــن البدنیــه وقــدراتهم الجیــده مــن حیــث لیــاقتهم
شـتراك  اال عنـد)یةریاضـ الفورمـةال(العب في افضل حاالته  ال والمهاریة بحیث یكونةبدنی الةلیاقال

  )٢٢٣:٢(عدوانیه  العالي من المستوى الالعبین ذو البالمنافسات مع مراعاة احتفاظ
  ) ٣(جدول  الثالث نرى في الفرض الولتحقیق

  
  )٤(جدول ال

  معتمد المتغیر الى النحدار اال یبین تحلیل

 مجموع  
 مربعات المتوسط  حریه الدرجة  مربعاتال

  جدولیه ال fقیمة   محسوبه ال fقیمة   خطأال

  ٠.٠٤٤  ٦.٤٧٤  ٦.٣٩١  ٨  ٥١.١٢٨  االنحدار

    ٠.٩٨٧  ٤  ٣.٩٤٩  البواقي
R2قیمة معامل  

  تحدیدال
  ٠.٩٣      ١٢  ٥٥.٠٧٧  الكلي

 ان قیمـة )سوطیه الـمناولـه المهارة(معتمد  المتغیر الى النحدار االوالذي یبین تحلیل تباین
fفرق معنویـُا أي  النجد ان) ٠.٠٤٤(متها جدولیه وقی الدرجة البالمقارنة مع) ٦.٤٧٤(محسوبه  ال

مناولـــه قـــد  المنـــافس لالعبـــات نحـــو البدنیـــه واالتجـــاه نحـــو الحالـــه الابعـــاد وصـــنف(متغیـــرات  الان
  ) ٥(جدول  الى النسبه عالیه جدًا وبالنظر ال وهذه٠.٩٣ساهمت بنسبة 
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  )٥(جدول ال
  )سوطیهل امناولهال(معتمد  المتغیر الى النحدار اال یبین تحلیل تباین

الخطا المعیاري للمعادالت 
تقدیر   النموذج  القیاسیه

  المعامالت
الخطا 
  المعیاري

الخطا 
المعیاري 

  للمعامل
  النتیجه  المعنویه tقیمة 

  معنوي  ٠.١٨٠  ١.٦٢٣    ١٨.٧٢٠  ٣٠.٣٧٧  الحد الثابت
  معنوي  ٠.٣٨٨  ٠.٤٣٢ -  ٠.١٨١  ٠.٨٦٥  ٠.٣٧٣ -  قوة عضلیه
  معنوي  ٠.١٦٥  ١.٦٩٨  ١.٢٤٢  ٠.٦٨٧  ١.١٦٧  التحمل
  معنوي  ٠.١٧٩  ١.٦٢٩ -  ١.٥١٠  ١.٤٩٢  ٢.٤٣٢ -  السرعه
  معنوي  ٠.٢٢٦  ١.٤٣٠  ٠.٢٥٧  ٠.١٠٩  ٠.١٥٦  مرونه
  معنوي  ٠.٤١٩  ٠.٥٣٩  ٠.٣٤٦  ٠.٥٧٩  ٠.٣١٢  رشاقه

  ضعیف  ٠.٦٧٣  ٠.٤٥٥ -  ٠.٣١٤  ٠.١٥٢ f-c ٦.١٠  االتجاه نحو المنافس
 بدنیـه للمتغیـر الحالـه الر بـین ابعـاد وصـفنحـدا االتغذیـة معـامالت) ٥(جدول رقم  الیبین

ومعلمــة ابعــاد )١.٦٢٣(ثابــت وقیمتــه الحــد الظهــر ان تقــدیر معلمــةاذ سوطیه  الــمناولــه المعتمــدال
) ٠.٤٣٢ -( والتحمــــــل والــــــسرعه والمرونــــــه والرشــــــاقه )عــــــضلیه القــــــوةال(بدنیــــــه  الحالــــــه الوصــــــف

تجــاه  االا كانــت قیمــة معلمــةتــوالي بینمــ العلــى) ٠.٥٣٩(و) ١.٤٣(و) ١.٦٢٩ -(و) ١.٦٩٨(و
 ثابـت ومعلمــة ابعـاد وصــف الحــد المعلمـات یتــضح ام معلمـة الواالختبــار) ٠.٤٥٥(منـافس  النحـو

تجــاه  االسوطیه فــي حــین انخفــضت معلمــة الــمناولــه البدنیــه لهــا تــاثیر معنــوي علــى مهــارة الحالــهال
  العبات  المنافس لدى النحو

منافس  التجاه نحو االبدنیه كان اكثر وقعا منال حالة الوهنا یتضح ان تاثیر ابعاد وصف
  ) طبطبه المهارة(معتمد  المتغیر الى النحدار االوالذي یبین تباین) ٦(جدول رقم الاما في

  )٦(جدول ال
  )الطبطبة(معتمد  المتغیر الى النحدار اال یبین تحلیل

مجموع   
متوسط المربعات   درجة الحریه  المربعات

   الجدولیه fقیمة    المحسوبه fقیمة   الخطأ

  ٠.٢٦  ٨.٧٥٦  ١.٤١٩  ٨  ١١.٣٥٢  االنحدار

 معامل  R2    ٠.١٦٢  ٤  ٠.٦٤٨  البواقي
  التحدید

 ٠.٩٤٦      ١٢  ١٢.٠٠٠  الكلي

 نجــد ان)٠.٢٦(جدولیــه وقیمتهـا  الدرجـة البالمقارنــة مـع)٨.٧٥٦(محـسوبة  ال Fان قیمـة 
ـــه الفـــرق معنویـــا أي ان ابعـــاد وصـــفال  منـــافس لالعبـــات نحـــو مهـــارةل ابدنیـــه واالتجـــاه نحـــو الحال
  ) ٧(جدول رقم  الى النسبه عالیه وبالنظر الوهذه)٠.٩٣ (طبطبه قد ساهمت بنسبةال
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١٧٨  

  )٧(جدول ال
   )طبطبه المهارة(معتمد  المتغیر الى النحدار اال یبین تحلیل تباین

الخطا المعیاري للمعادالت 
  النموذج  القیاسیه

تقدیر 
  المعامالت

الخطا 
  المعیاري

الخطا 
المعیاري 

  للمعامل
  النتیجه  المعنویه tقیمة 

  معنوي  ٠.١٠٤  ٢.٠٩٦    ٧.٥٨٥  ١٥.٨٩٩  الحد الثابت
  معنوي  ٠.٠٥٤  ٢.٦٩  ٠.٩٨١  ٠.٣٥٠  ٠.٩٤٥  قوة عضلیه
  معنوي  ٠.٨٨٥  ١.١٥٨ -  ٠.١ -  ٠.٢٧٩  ٤.٣٩٤ -  التحمل
  معنوي  ٠.٨٩٦  ٢.١٣٩  ٠.٨١١  ٠.٣٠٥  ٨.٣٨٢  السرعه
  معنوي  ٠.٦٦  ٢.٥١٧ -  ٠.٣٩٣ -  ٠.٤٤  ٠.١١٢ -  مرونه
  معنوي  ٠.٣٢  ٣.٢٤٢ -  ١.٨٠٧ -  ٠.٢٣٥  ٠.٧٦١ -  رشاقه

  ضعیف  ٠.٨١٠  ٠.٢٥٧ -  ٠.١٥٤ -  ٠.٠٦٢ ١.٥٨٠ -  االتجاه نحو المنافس
 بدنیـه للمتغیـر الحالـه النحدار بـین ابعـاد وصـف االلتقدیر معامالت) ٧(جدول رقم  الیبین

ومعلمـة ابعـاد ) ٢.٠٩٦) ثابـت وقیمتـه الحـدال طبطبه حیـث ظهـر ان تقـدیر معلمـة المعتمد مهارةال
) ١.١٥٨(و )٢.٦٩٧(عــضلیه والتحمــل والــسرعه والمرونــه والرشــاقه القــوة البدنیــه الحالــه الوصــف

ــــى)٣.٢٤٢ –(و)٢.٥١٧ –(و )٢.١٣٩(و  تجــــاه نحــــو االتــــوالي بینمــــا كانــــت قیمــــة معلمــــة ال عل
 ثابـــت ومعلمـــة ابعـــاد وصـــف الحـــد المعلمـــات یتـــضح ان معلمـــة الواالختبـــار) ٠.٢٥٧ –(منـــافسال
منـافس  التجـاه نحـو االطبطبـه بینمـا انخفـضت معلمـة البدنیه لها تـاثیر معنـوي علـى مهـارة الحالهال

 تجاه نحـو االبدنیه كان اكثر وقعا من الحاله الوهنا یتضح ان تاثیر ابعاد وصف، العبات  اللدى
ان قیمـة ) تـصویبال(معتمـد  التغیـرم الى النحدار االوالذي یبین تحلیل) ٨(جدول  الاما، منافس ال
f ٧.٨٠ (محسوبه ال(  

  )٨(جدول ال
  )التصویب(متغیر  الى النحدار اال یبین تحلیل

مجموع   
متوسط المربعات   درجة الحریه  المربعات

   الجدولیه fقیمة    المحسوبه fقیمة   الخطأ

  ٠.٣٢  ٧.٨٠٩  ٤.٨٠٨  ٨  ٣٨.٤٦  االنحدار

    ٠.٦١٦  ٤  ٢.٤٦٣  البواقي
قیمة معامل 

 R2التحدید

  ٠.٩٤      ١٢  ٤٠.٩٢٣  الكلي
متغیـــرات ابعـــاد  الفـــرق معنویـــا أي ان النجـــد ان) ٠.٣٢(جدولیـــه الدرجـــة الوبالمقارنـــة مـــع

 ٠.٩٤تــصویب قــد ســاهمت بنــسبة  المنــافس لالعبــات مهــارة البدنیــه واالتجــاه نحــو الحالــه الوصـف
  نسبه عالیه جدا  الوهذه
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١٧٩  

  )٩(جدول ال
   )تصویبال(معتمد  المتغیر الىل انحدار اال یبین تحلیل تباین

  النموذج  الخطا المعیاري للمعادالت القیاسیه
  الخطا المعیاري  تقدیر المعامالت

الخطا المعیاري 
  النتیجه  المعنویه tقیمة   للمعامل

  معنوي  ٠.٢٢٣  ١.٤٤٠    ١٤.٧٨٤  ٢١.٢٨٨  الحد الثابت

 -  ٠.٦٨٣  ٠.٧٢٢ -  قوة عضلیه
٠.٤٠٦  

- 
١.٠٥٨  

  معنوي  ٠.٣٥٠

  معنوي  ٠.٦٥٩  ٠.٦٧٦  ٠.٣١٩  ٠.٥٤٣  ٠.٢٥٨  التحمل

 -  ١.١٧٩  ٠.٦٦٨ -  السرعه
٠.٤٨١  

- 
٠.٩٦٧  

  معنوي  ٠.٦٠١

 -  ٠.٠٨٦  ٩.١٩٧ -  مرونه
٠.١٧٦  

- 
١.٠٦٥  

  معنوي  ٠.٣٤٧

  معنوي  ٠.٣٥١  ١.٠٥٤  ٠.٦٢٠  ٠.٤٥٧  ٠.٤٨٢  رشاقه

 -  ٠.١٢٠ ١.٧٦٦ -  االتجاه نحو المنافس
٠.٠٩٣  

- 
٠.١٤٧  

  ضعیف  ٠.٨٩٠

بدنیـه  الحالـه النحـدار بـین ابعـاد وصـف االلتقـدیر معـامالت) ٩(الل جدول رقم اما من خ
) ١.٤٤٠(ثابـــت وقیمتــــه الحــــد التـــصویب حیـــث ظهــــر ان تقـــدیر معلمـــة المعتمـــد مهــــارة الللمتغیـــر

   )عـــــضلیه والتحمـــــل والـــــسرعه والمرونـــــه والرشـــــاقه القـــــوةال(بدنیـــــه  الحالـــــة الومعلمـــــة ابعـــــاد وصـــــف
تـــــوالي بینمـــــا كانـــــت  العلـــــى) ٠.٠٩٣ -(و) ٠.٦٢٠(و) ٠.١٧٦ -(و) ٠.٦٧٦(و) ١.٠٥٨ -(

ثابـت  الحـد المعلمـات یتـضح ان معلمـة الوالختبـار) ٠.١٤٧ -(منـافس  التجاه نحو االقیمة معلمة
تــصویب فــي حــین انخفــضت  البدنیــه لهــا تــاثیر معنــوي علــى مهــارة الحالــه الومعلمــة ابعــاد وصــف

بدنیــه  الحالــه الهنــا یتــضح ان تــاثیر ابعــاد وصــفو ، العبــات  المنــافس لــدى التجــاه نحــو االمعلمــة
 باحثون من خالل ماتم عرضه فـي المما سبق یتوصل. منافس  التجاه نحو االكان اكثر وقعا من

 یــد كــان لــه البدنیــه لــدى العبــات كــرة الحالــه الان تــاثیر وصــف) ٩ ،٨ ،٧ ، ٦ ، ٥، ٤(جــدول ال
نتیجـه تعـد موضـوعیه حیـث ان العبـات  الذهیـد وتعـد هـ الكثر في اداء بعض مهارات كـرة االوقعال

العــب  الطویــل ان الخبــره والتــدریب التمیــز مــن خــالل الیــد العبــات ذوات قــدره علــى المنتخــب كــرة
متــى اســتطاع ان یكــون ذو قــدره بدنیــه عالیــه تتكــون لدیــه ثقــه بــالنفس وطاقــه نفــسیه عالیــه تؤهلــه 

قـالل  االبدنیـه لهـا دور اساسـي فـي اللیاقـةل اان"عنـف والعـدوان  الى الحاجه الللفوز مما یدعو دون
 العبین بقدر كبیر مـن النفعالي لذا یجب ان  یحظي جمیع االضبط العدواني وزیادة السلوك المن
 العب متى ركز على ادائـه فـي الان ، اذ )١٢٤:١٤("تنافسي المواقف اللیاقه تمكنه من مواجهةال
 حاصـــل قبـــل القلـــق الى قلـــة الـــخاصـــه تـــؤدي البدنیـــه الســـتفاده مـــن قدراتـــه االمنافـــسه مـــن خـــاللال
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١٨٠  

ذي ینــصب فــي اصــابته  الــزائــد التــوتر الى الــسیطرة علیــه الــمنافــسه والتــي تــؤدي فــي حالــة عــدمال
   )١٢ :٩-٨)عدوان الى الهزیمة والتي تؤدي المنافسه وخوفه من البعصبة

  
  :والتوصیات االستنتاجات  -٥
  :االستنتاجات ١-٥

  :ما یأتيى  الباحثون التوصل
عـــضلیه والتحمـــل والـــسرعه  القـــوةال(بدنیـــه  الحالـــة الوجـــد هنـــاك عالقـــه قویـــة بـــین ابعـــاد وصـــف .١

  سوطیه والتهدیف  المناوله ال مع مهارتي)والمرونه والرشاقه
عـــضلیه والتحمـــل والـــسرعه  القـــوةال(بدنیـــه  الحالـــه اللـــم توجـــد عالقـــه ارتبـــاط بـــین ابعـــاد وصـــف .٢

 )طبطبه الوالمرونه مع مهارة

 طبطبه  الرشاقه والمرونه وبین الارتباط بین كل  من وجدت عالقه .٣

سوطیه والتهــدیف  الــمناولــه الالعبــات وبــین مهــارة المنــافس التجــاه نحــو االوجــدت عالقــه بــین .٤
 والطبطبه 

منـافس بالنـسبه  التجـاه نحـو االیـد كـان اقـوى مـن الالعبات كـرة البدنیه الان تاثیر ابعاد وصف .٥
 ه والطبطبه والتهدیف سوطی المناوله المهارات الالداء

  
  :توصیات  ال٢-٥

  :یأتيباحثون بما  الیوصي
تـدریبي لزیـادة  البرنـامج البدینه لالعـب اووضـحة ضـمن الحالة الهتمام ابعاد وصف االضرورة .١

 ذات لدیة  الكفاءة

 هجومیة  المهارات الرشاقة والمرونه بصورة اكثرلمالها من اهمیة في الاالهتمام بتطویر عنصر .٢

 سلوك الـمنـافس للتقلیـل مـن الالعـب نحـو الحفـاظ علـى مـستوى معـین مـن اتجـاه اللىالتاكید ع .٣
 لعبه  الغیر ریاضي وانجازهم عن قوابنینال
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١٨١  

  :المصادر
  ١٩٨٧ثقافیه ،  الشؤون النفس والعدوان ، بغداد ، دار ال:ابراهیم ریكان .١
 فكــر الهرة ، دارقــا ال ،٣تطبیقــات ط  ال–مفــاهیم  ال.ریاضــه  العلــم نفــس: اســامة كامــل راتــب  .٢

  ٢٠٠٠عربي ، ال

كربـولي، بغـداد ، مطبعـة  الحمداني ومحمـد ولـي الموفق) ترجمة(تربوي  النفس العلم: تریفرز  .٣
  ١٩٧٩جامعة بغداد ، 

  ١٩٨٥متنبي،  البدنیه ، قطر ، دار الیاقه ال:حلمي حسین .٤

 والنــــشر كتــــب للطباعــــة البــــصرة، مدیریــــة دار الریاضــــي ، التــــدریب ال:ریــــسان خــــریبط محمــــد  .٥
 ١٩٨٨موصل  الجامعة

 ١٩٨٨كتب للطباعة والنشر ،  الدار. موصل ال.ید  الكرة. كریم غزال  الخیاط، عبد الضیاء .٦

 ١ساســــیه ، ط االبــــدني والمهــــارات العــــداد اال.عــــادل علــــي حــــسین ، نفیــــسه محمــــد ابــــو زیــــد  .٧
 ١٩٩٣مناهج ،  ال ادارة–عالي  التعلیم البحرین وزارةال

فكر للطباعه والنـشر  العمان ، دار، نفس  المباديء علم. غة قطاميرحمن عدس ، ناب العبد .٨
 ٢٠٠٠والتوزیع 

 ١٩٨٩عراق، دار واسط  ال ،٢نفس وانفعاالتها ، ج ال.علي كمال  .٩

ریاضـیه ، بغـداد ، مطبعـة  التربیه الختبارات والقیاس والتقویم في اال.مندالوي واخرون  القاسم . ١٠
 ١٩٨٩جامعة بغداد ، 

كتـــاب  القـــاهرة ، مركـــز النفـــسیه للریاضـــیین ، الختبـــارات االموســـوعه. محمـــد حـــسن عـــالوي   . ١١
  ١٩٩٨للنشر 

 نفــــسیه للعــــدوان والــــشغب والتعــــصب فــــي الدراســــه ال.محمــــد حــــسن عــــالوي ، محمــــود عنــــان  . ١٢
 ٢٠٠٣قاهرة ، ال١ریاضه ، طال

  ،١بدنیـه والریاضـه ، ط التربیه الستداللي في علوم االحصاء اال.دین رضوان  المحمد نصر . ١٣
 ٢٠٠٣عربي  الفكر القاهرة ، دارلا

 معلومــات والتوثیــق ادارة الریاضــیه ، مركــز المنافــسات الفتــاح عنــان، ســیكلوجیة المحمــود عبــد . ١٤
 ١٩٩٣نشر ال

 نفس الـحدیثـه فـي علـم التجاهـات االى الـمـدخل ال.قـادر  المصطفى حسین باهي ، سمیر عبد . ١٥
 ٢٠٠٤عالمیه للنشر والتوزیع ، القاهرة ،الدار الریاضيال

 طـــائرة ،مجلـــه الكـــرة العـــدواني لـــدى العبـــي السلوك الـــفـــوز والخـــسارة علـــى الاثـــر.نـــاظم شـــاكر  . ١٦
  .١٩٩٥موصل ،  ال ، جامعة٢عدد  الریاضیه ، الرافدین للعلومال
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١٨٢  

  )١(الملحق 
  ١= بدرجة قلیلة جدا ٢=  بدرجة قلیلة ٣=  بدرجة متوسطة ٤= بدرجة كبیرة ٥=تنطبق على بدرجة جدا 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  في بعض عضالت جسمي  اشعر بالضعف - ١
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع ان اعود لحالتي الطبیعیة بسرعة بعد اداء مجهود بدني عنیف - ٢
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   معظم زمالئي اسرع مني في الجرى - ٣
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع جیدا اداء الحركات التي تتطلب درجة كبیرة من مرونه الجسم - ٤
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ركات التي تتطلب الرشاقة  الاستطیع بسهوله اداء الح- ٥
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع حمل االشیاء الثقیلة بسهوله - ٦
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   اتعب بسرعة عند بذل جهد بدني لفترة طویله - ٧
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   اجید اداء الحركات التي تتطلب السرعة - ٨
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   مرونه جسمى التساعدني على اداء معظم الحركات بصورة جیدة - ٩

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع بسهولة تغییر اوضاع جسمى عند اداء بعض المهارات الحركیة-١٠
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   حسمى لیس قویا بدرجة كافیة -١١
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع اداء مجهود بدني عنیف دون ان اتوقف اللتقط انفاس -١٢
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ) العدو( احتاج الى تنمیة قدراتي في الجرى السریع -١٣
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   بعض زمالئى یصفونني بان جسمى یتمیز بالمرونه الجیدة -١٤

  ١= بدرجة قلیلة جدا ٢=  بدرجة قلیلة ٣=  بدرجة متوسطة ٤= بدرجة كبیرة ٥=تنطبق على بدرجة جدا 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   انا ضعیف في اداء الحركات التي تتطلب الرشاقة -١٥
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   معظم زمالئى یصفونني باننى قوى بدینا -١٦
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   الاستطیع تحمل االداء البدني المتواصل بدون فترة راحة طویله -١٧
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   قدراتى جیدة في االنشطة التي تتطلب سرعة الحركة -١٨
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   اشعر بان جسمى لیس مرنا بدرجة كافیة -١٩
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ة كبیرة من الرشاقة  معظم زمالئي یصفوننى باننى اجید الحركات التي تتطلب درج- ٢٠
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   عضالت جسمى التظهر بصورة واضحة -٢١
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   بعض زمالئى یصفوننى باننى التعب بسرعة اثناء ممارسة بعض االنشطة الریاضیة - ٢٢
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   الاسیطیع اداء بعض الحركات التي تتطلب السرعة في االداء -٢٣
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  من ناحیة مرونه جسمى الاسیطیع بالرضا -  -٢٤
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   الاسیطیع بسهوله تغییر اتجاهات جسمى عند اداء بعض المهارات الحركیة -٢٥
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   اشعر بالقوة في معظم عضالت جسمى -٢٦
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   اشعر لوقت طویل حتى استرد انفاس عقب بذلى لمجهود بدنى عنیف-  -٢٧
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الئى في الجرى  انا اسرع من معظم زم-٢٨
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   الاستطیع بسهوله اداء الحركات التي تتطلب درجة كبیرة من مرونه الجسم -٢٩
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   استطیع بسهوله اداء الحركات التي تتطلب الرشاقة -٣٠
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١٨٣  

  )٢(الملحق 
   مقیاس االتجاه نحو المنافس 

  ابدا  نادرا  احیانا  غالبا  دائما  العبارات
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  لب على لعبى طابع الخشونه والعنف عندما یحاول البعض استفزازىیغ. ١
            .اثناء المنافسة الشعر باى رغبة في ایذاء منافس .٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  لكى یفوز الالعب البد له ان یهاجم منافسه بعنف  خشونه. ٣
اثناء المنافسه اشعر باننى اصبحت شخصا اخر اكثر عنفا مما . ٤

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  یه عادةاكون عل

            اذا استخدم منافس الخشونه والعنف معى فاننى احاول تجنبة. ٥
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  احاول استخدام اللعب الهارب منافس. ٦
            عندما توقیع هزیمنى فاننى العب بخشونه وعنف.  ٧
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اعتقد انه الیوجد سبب معقول الالعتداء عمى اى العب منافس. ٨
             الزمالء یصفوننى العب عنیف جدا في لعبىبعض. ٩

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  في بعض المواقف اشعر برغبة في ایذاء منافس. ١٠
اذا شعرت بنیة العب منافس في االعتداء على فاننى ابادر . ١١

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  باالعتداء علیة

            الاستخدم العنف البدني اثناء اشتراكي في المنافسة. ١٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  طرا الستخدام العنف عندما یحاصرنى منافساجد نفس مض. ١٣
            یضایقنى ان مدربى الیقبل طریق لعبى التي تتمیز بعدم الخشونه. ١٤
المنافسة الریاضیة كالحرب تحتاج الى الهجوم العنیف الذي یتمیز . ١٥

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  بالخشونه والعنف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ىبعض الزمالء یصفوننى باننى العب مسالم في لعب. ١٦
یبدو اننى غیر قادر على التحكم في اندفاعى نحو ایذاء منافس . ١٧

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الذي یحاول استفزازى او مضایقتى

عندما یصیب منافس احد ومالئى فاننى انتقم لزمیلى بان احاول . ١٨
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اصابة هذا المنافس اثناء اللعب

 فاننى الحاول ان العب عندما اصاب باالحباط اثناء المنافسه. ١٩
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  بخشونه وعنف

            احب ان اكون عنیفا في لبعى لكى یخشانى منافس. ٢٠
عندما یقوم البعض باستفزازى اثناء المنافسة فاننى الامیل الى . ٢١

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  استخدام العنف معه

اذا استخدم منافس الخشونه معى فاننى اعتقد انه من العدل . ٢٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الخشونه معهاستعمال 

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اذا حاول منافس اصابتى اثناء اللعب فاننى احاول اصابته. ٢٣
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الحاول استخدام العنف الهارب منافس. ٢٤
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